Konkurs„Najlepszy Strzelec” edycja 2020 r.
Podobnie jak w poprzednich latach zapraszamy do uczestnictwa w klubowym konkursie
„Najlepszy Strzelec 2020”.
W 2020 roku WSZYSCY zawodnicy reprezentujący klub KSK PERKUN, mają szansę
na zdobycie nagrody głównej o wartości minimum 3000 zł, niezależnie od liczby
zdobytych punktów!
Nagrodą główną jest VOUCHER NA ZAKUP BRONI O WARTOŚCI 3000 zł!
Aby wziąć udział w losowaniu Nagrody Głównej musisz:
•
•
•
•

uczestniczyć w 8 z 9 dostępnych zawodach klubowych,
wziąć udział w co najmniej 2 punktowanych konkurencjach (pistolet i/lub
karabin),
w dniu ogłoszenia wyników konkursu być czynnym członkiem klubu,
być obecny w trakcie losowania.

Dodatkowo spośród osób, które będą brały udział w zaznaczonych zawodach
wylosujemy nagrody dodatkowe.
Aby uzyskać tytuł Najlepszego Strzelca 2020 roku wystarczy, że spełnisz warunki do
losowania Nagrody Głównej oraz zdobędziesz najwyższą sumaryczną liczbę punktów w
wybranych 8 z 9 dostępnych edycji zawodów.
Regulamin Konkursu:
1. W konkursie mogą brać udział członkowie KSK PERKUN, którzy opłacili bieżące
składki.
2. Zwycięzcą konkursu i zdobywcą tytułu Najlepszego Strzelca 2020 r. zostanie strzelec,
który zdobędzie największą sumaryczną liczbę punktów w wybranych 8 z 9 edycji
zawodów klubowych.
I miejsce: Puchar dla Najlepszego Strzelca Klubu, zdjęcie na strzelnicy na
eksponowanym miejscu, zwolnienie z składek klubowych na 2021 r, karnet na
darmowe wejścia na strzelnicę z tarczami na cały 2021 rok, pamiątkowa
naszywka "Najlepszego strzelca 2020 r".
II miejsce: zwolnienie z składek klubowych na pierwsze półrocze 2021 r,
karnet na darmowe wejścia na strzelnice z tarczami na pierwsze półrocze 2021
r.
III miejsce: zwolnienie z składek klubowych na pierwszy kwartał 2021 r,
karnet na darmowe wejścia na strzelnice z tarczami na pierwszy kwartał 2021
r.
3. Do klasyfikacji będą brane pod uwagę jedynie konkurencje: pistolet i karabin.
4. Zawody brane pod uwagę:

5.

6.

7.

8.
9.

1. 19 stycznia 2020 r.
2. 16 lutego 2020 r.
3. 19 kwietnia 2020 r.
4. 17 maja 2020 r.
5. 21 czerwca 2020 r.
6. 9 sierpnia 2020 r.
7. 6 września 2020 r.
8. 11 października 2020 r.
9. 8 listopada 2020 r.
Maksymalna liczba punktów do zdobycia podczas każdej edycji zawodów wynosi
400, a maksymalna liczba punktów do zdobycia w ramach konkursu rocznego to 3200
punktów.
Nagroda główna będzie losowana wśród wszystkich uczestników, którzy spełnili
wymagane warunki:
1. wzięli udział w minimum 8 z 9 zdefiniowanych zawodów
2. podczas zawodów brali udział w minimum 2 punktowanych konkurencjach
(pistolet i/lub karabin).
3. są obecni podczas losowania
4. są czynnymi członkami klubu
Nagrodą główną jest voucher na zakup pistoletu lub karabinu do realizacji w D.H.Arel
lub AdvanceArms o wartości 3000 zł. Klub zastrzega sobie możliwość podwyższenia
wartości nagrody.
Dodatkowo spośród osób, które spełniły warunki losowania nagrody głównej
wylosowane zostanie pięć nagród dodatkowych.
Rozstrzygnięcie konkursu o tytuł Najlepszego Strzelca, losowanie nagrody głównej i
losowanie nagród dodatkowych nastąpi 8 listopada 2020 r.

